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Sykepleiere møtte opp og streiket
En samlet fagbevegelse støttet opp om den politiske streiken mot endringer av arbeidsmiljøloven. 
Sykepleiere sa klart ifra til politikerne at dagens arbeidsmiljølov må bestå. Side 2-3
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■■ Hva går endringen når det 
gjelder midlertidige ansettel-
ser ut på?
I dag kan en arbeidsgiver bare 
ansette en person midlertidig 
dersom det gjelder sesongarbeid 
eller et prosjekt med spesielle 
tidsavgrensete arbeidsoppgaver. 
Man kan også ansette vikar så 
lenge personen faktisk vikarierer 
for noen som er syke eller i per-
misjon. Regjeringens forslag er at 
alle type stillinger skal kunne lyses 
ut midlertidig i inntil ett år. Opptil 
15 prosent av de ansatte i en virk-
somhet skal kunne være midlerti-
dig ansatt på generelle vilkår. 

Dette kommer på toppen av 
dem som er midlertidige under 
dagens unntaksvilkår, som fore-
slås videreført. I helsesektoren er 
dette tallet i dag 12 prosent mid-
lertidige. Med de nye reglene 
frykter en derfor at mer enn hver 
fjerde arbeidstaker i helsesekto-
ren kan bli midlertidig ansatt. 

■■ Hvorfor er NSF imot at det 
skal bli enklere å ansette folk 
midlertidig?
Dersom hovedregelen om ar-
beidstakere skal tilsettes fast, un-
dergraves, vil det føre til færre fas-
te stillinger. Det vil være et klart 

tilbakeslag for en stor gruppe 
arbeidstakere, som blant annet 
kan få problemer med å etablere 
seg med bolig og lån. Også for 
pasienten og virksomheten me-
ner NSF at faste ansatte i de fleste 
tilfeller er en bedre løsning.

■■ Arbeidsminister Robert 
Eriksson argumenterer med 
at flere midlertidige ansettel-
ser vil hjelpe dem som i dag 
står utenfor arbeidslivet med 
å komme seg innenfor. Hvor-
for er NSF imot det?
Forskning oppsummert av OECD 
fra andre land viser at økt mulig-

het for midlertidige ansettelser 
ikke gir flere jobber, men tvert 
imot færre ansatte. Ved siden 
av de negative sidene for hver 
enkelt, er det altså heller ingen 
samfunnsmessige argumenter 
for å øke andelen midlertidige 
stillinger.

■■ Hva er hovedårsakene til at 
NSF er kritisk til de foreslåtte end-
ringene i arbeidstidsreglene? 
Norsk Sykepleierforbund er be-
kymret over de konsekvensene 
forslagene til endringer i arbeids-
tidsbestemmelsene vil kunne få, 
både for pasienter og ansatte i 

Spørsmål og svar om arbeidsmiljøloven

ARBEIDSMILJØLOVEN

Det var en historisk begivenhet da LO, 
YS og Unio sto samlet bak en politisk 
streik onsdag 28. januar. En politisk 
streik skal være kortvarig og ikke rette 
seg mot forhold som avgjøres i tarif-
forhandlinger mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver. Bakgrunnen for streiken 
var en felles motstand mot regjeringens 
forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 
Forslagene har skapt sterke reaksjoner 
fra en samlet norsk fagbevegelse som 
ønsket å si klart fra hva norske arbeids-
takere mente før loven skal behandles 
av Stortinget i mars.

Midlertidige stillinger
Det er særlig punktene om at det skal 
bli lettere for arbeidsgiver å ansette 
midlertidig uten vilkår, mulighet for 
lengre vakter og å jobbe flere søndager 
på rad, som har skapt reaksjoner. Mot-
standerne av forslaget frykter at det vil 

bli færre faste stillinger og flere mid-
lertidige ansatte, større fare for å gjøre 
feil ved lange vakter og at søndag, som 
felles fridag svekkes. Alle punktene 
oppleves som relevante for medlem-
mene av Norsk Sykepleierforbund.

– Det er ekstra provoserende at re-
gjeringa forsterker presset på dem som 
er mest fleksible fra før. De som er på 

arbeid dag og natt, helg og helligdag. 
Året rundt! Å ødelegge et arbeidsliv 
som allerede er blant det mest inklu-
derende i verden for å gjennomføre 
dårlig politikk, er feil, Robert Eriksson, 
sa en engasjert Eli Gunhild By. Hun 
holdt Unios appell på Trondheim Torv. 
Nestlederne Solveig Kopperstad Brat-
seth og Karen Bjøro holdt appellene 
på fellesarrangementene i henholdsvis 

Drammen og Kristiansund. Over hele 
landet var NSF godt synlige i marke-
ringene.

Av hensyn til liv og helse var det 
naturlig nok mange sykepleiere som 
måtte jobbe under streiken, men 
også blant dem som måtte jobbe var 
det mange som benyttet muligheten 
til å vise sin støtte til streiken og mar-

keringene. Blant annet gjennom in-
stagram-kampanjen #amlselfie hvor 
sykepleiere på vakt både før, under 
og etter streiken har lagt ut plakater 
med «Forsvars arbeidsmiljøloven».

Norge sto stille
Togtrafikk, annen kollektivtrafikk, 
flyplasser, SFO og barnehager måtte 
stenge ned helt eller delvis i forbin-

Sykepleierne sluttet tallrike opp om den største politiske streiken i Norge på over  
16 år. – Det er opp til oss å verne arbeidsmiljøloven, sa forbundsleder Eli Gunhild By  
i NSF foran 15.000 streikende i Trondheim.

TEKST: TORE BOLLINGMO

«Det er ekstra provoserende at regjeringa forsterker 
presset på dem som er mest fleksible fra før.»

Sterkt forsvar  
for arbeidsmiljøloven
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helsesektoren. NSF mener at end-
ringene som foreslås vil gi mer 
makt til arbeidsgiver, svekke fag-
organisasjonenes innflytelse og 
gi mer risikofylte arbeidsforhold. 

■■ Betyr regjeringens forslag at 
jeg kan bli pålagt mer overtid?
Regjeringen har foreslått at gren-
sene for pålagt overtid skal øke fra 
10 til 12 timer per uke og fra 25 til 
30 timer per måned. Totalrammen 
for overtid per år endres ikke. Det 
betyr at du kan pålegges mer over-
tid i én periode, men mindre i en 
annen. Du kan ikke selv bestemme 
når du skal jobbe mye overtid og 
når du skal jobbe lite. Dette gir 
mindre frihet og fleksibilitet for deg 
som arbeidstaker.

■■ Kan jeg som sykepleier bli 
nødt til å jobbe flere søndager 
på rad dersom endringene går 
gjennom?
Ja, i yrker der man allerede jobber 
søndager, kan de ansatte oppleve 
et press om å jobbe flere søn- og 
helgedager på rad. Det regjerin-
gen omtaler som en fleksibel mu-
lighet for å avtale arbeid alle søn- 
og helgedager i inntil fem uker på 
rad, vil i praksis lett kunne utgjøre 
press på den enkelte om å inngå 
avtale om dette. 

Frivillighet er et relativt be-
grep. Hvis du for eksempel ved 
tilbud om ansettelse blir forelagt 
et forslag om å arbeide flere søn-
dager etter hverandre, kan styr-
keforholdet i arbeidsgivers favør 

gjøre at du føler deg presset til 
å si ja. Heller det enn å stå uten 
jobbtilbud. Endringsforslaget 
fører derfor til en klar forskyving 
av makt i favør av arbeidsgiver.

 
■■ Hvorfor er NSF imot at det 

innføres mer fleksible arbeids-
tidsordninger? 
Dagens arbeidsmiljølov er alle-
rede svært fleksibel. Det er mu-
lig å avtale unntak fra de fleste 
av lovens hovedregler. Dette 
ser man blant annet ved at det 
er inngått en rekke avtaler om 
bruk av lengre vakter i turnuser. 
Arbeidsministeren viser til flere 
vellykkede ordninger. Felles for 
disse er at alle er etablert innen-
for dagens regelverk. Det er der-

for ikke behov for de foreslåtte 
endringene. 

Endringene innebærer at av-
taler om bruk av vakter på inntil 
12,5 timer kan avtales mellom 
arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt, 
og ikke slik som i dag mellom ar-
beidsgiver og NSF sentralt. Lan-
ge vakter er forbundet med økt 
helserisiko for den ansatte og 
fare for å gjøre feil. For helseper-
sonell som har ansvar for syke 
pasienter og skal gjøre livsvikti-
ge vurderinger, er en slik økning 
av risiko svært bekymringsfullt. 
Dagens lov sikrer at slike ordnin-
ger skal undergis en grundig og 
kompetent vurdering i forkant. 
Systemet med sentral avtalein-
ngåelse fungerer også godt.

delse med generalstreiken. LO, YS og 
Unio sto samlet bak de mer enn 120 
arrangementene over hele landet. 
Norsk Sykepleierforbund var syn-
lig til stede både bak egne faner og 
Unio sine plakater, og i Oslo, Trond-
heim og Tromsø var trommekorpsene 
både godt synlige og hørbare innslag 
i demonstrasjonene.

– Nå er det opp til stortingspoliti-

kerne å sette en stopper for endringer 
som fører til flere utrygge jobber, en 
hardere arbeidsdag, mindre likestil-
ling og et dårligere vern for arbeidsta-
kerne. Til Robert Eriksson: Det er in-
gen skam å snu! Til alle andre: fortsett 
kampen for å forsvare arbeidsmiljølo-
ven, sa forbundsleder Eli Gunhild By 
til et kampstemt publikum på Trond-
heim Torv. 

Eli Gunhild By kom i dobbelt forstand til sine egne i Trondheim, her sammen med sykepleier 
Kari By Trøen i trommekorpset i NSF Sør-Trøndelag under markeringen som samlet 15.000 
trøndere på Trondheim Torv. Foto: Tore Bollingmo

NSF og Unio var også til stede under mar-
keringen på Bragernes Torg i Drammen. Her 
fylkesleder Linda Lavik og nestleder Solveig 
Kopperstad Bratseth i NSF. Foto: Bodil Nilsen.
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Antall eldre over 67 år vil fordobles 
fram til 2050, mens personer over  
80 år vil øke fra 200.000 i 2007 til 
over 500.000 i 2050. Mange hol-
der seg friske lenge, men det blir 
også svært mange flere eldre som vil  
trenge helse- og omsorgstjenester i 
årene fremover. Sykepleiere vil ha en 
helt sentral plass i dette arbeidet.

Vi i Norsk Sykepleierforbund skal 

være en aktiv pådriver for å sikre 
gode helse- og omsorgstjenester 
for eldre. Vi lanserer derfor heftet 
Selvstendighet, verdighet og trygg-
het – en helsepolitikk for morgenda-
gens eldre. Her ser NSF blant annet 
på hvilke utfordringer og mulighe-
ter et økende antall eldre vil med-
føre.  Det er stadig fler som blir el-

dre her i landet, og det ser ut til at 
økende levealder også medfører flere 
år med god helse. Dette er svært  
positivt.

Individuelle tjenester
I dette heftet synliggjør vi også utfor-
dringene vi står overfor. Vi kommer 
med forslag til hvordan vi kan møte dis-
se utfordringene med de grep og virke-
midler vi mener er nødvendig. Vårt mål 
er at eldre og deres familier skal få nød-

vendig støtte i sykdom og alderdom til 
å opprettholde sine funksjoner lengst 
mulig. Dette må gjøres ved å gi indivi-
duelt tilpassete tjenester til alle. Tjenes-
tene skal være forsvarlige og omsorgs-
fulle og de skal alltid ta utgangspunkt i 
hva som er viktig for den enkelte. 

Vi viser de ulike behovene de eldre 
har og hvordan målene om en tilgjen-

gelig, brukerstyrt, kunnskapsbasert, 
tilstrekkelig, omsorgsfull og sikker 
helse- og omsorgstjeneste for eldre  
og deres pårørende kan nås. 

Flere helsepersonell
Vi ser på behovet for økt antall helse-
personell og hvordan spesielt sykeplei-
ernes basis- og spesialistkompetanse 
best kan utnyttes for å sikre god kvali-
tet og trygg helsehjelp for eldre.

Det er stor politisk oppmerksomhet 
rundt eldre og helsetjenester til disse. 
Målsettingen er at man skal være 
selvstendig så lenge som mulig, at 
den enkeltes verdighet ivaretas gjen-
nom hele livsløpet og at alle skal være 
trygge på at de skal motta den hjelpen 
de har behov for når behovet oppstår. 

Tiltakene vi foreslår vil sikre eldre 
en god og individuelt tilpasset helse-
tjeneste og en verdig død.

Vi vet mye om hvordan fremtidens 
helseutfordringer for eldre kommer til 
å bli. Vi kan forberede oss, og dersom 
vi begynner nå, vil vi stå godt rustet til 
å løse utfordringene som vil møte oss i 
årene fremover. 

Det norske helsevesenet
skal de neste årene gjennom 
en betydelig omstilling for å
møte et økende antall eldre 
som trenger helsehjelp.

TEKST: HELENE AKSØY

Helsetjenester til  
morgendagens eldre

NSF har skissert hva som  
skal til for å gi eldre et godt  
og verdig helsetilbud.

ELDREHELSE

«Det er stadig fler som blir eldre her i landet,  
og det ser ut til at økende levealder også  
medfører flere år med god helse.»
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Sanner var opptatt av å vise at det er 
mye fred og fordragelighet i samhand-
lingen mellom regjeringen og de fagor-
ganiserte.

– Vi kan være enig om mye, men 
også uenige om andre ting. Dette me-
ner jeg er noe av styrken i treparts-
samarbeidet, at man tåler en uenig-
het der den er til stede. Vi ble enige 
om IA-avtalen, og vi lyktes også med 
lønnsoppgjøret. Vi fikk en god lønns-
utvikling, samtidig som vi styrket ar-
beidsplassene i privat sektor, som er 
en viktig del av finansieringen av vår 
velferdssektor, sa Sanner. 

Forbundsleder i Norsk Sykepleier-
forbund, Eli Gunhild By, som også er 
leder av Unio Spekter, ønsket å høre 
hva Sanner mener om tallene fra Sta-
tistisk sentralbyrå som viser at vi i 
2035 vil mangle 85.000 pleie- og om-
sorgsårsverk, fordelt på 57.000 helse-
fagarbeidere og 28.000 sykepleiere. 

– Hvordan skal du løse denne utfor-
dringen, spurte By.

Sterke fagmiljøer
– Dette er en veldig viktig problemstil-
ling, sa Sanner. – NHO antydet nylig 
at byene våre vil vokse, og at Norges 
befolkning vil gå fra 5 til 7 millioner 
innbyggere. Samtidig som vi blir flere, 
blir vi også eldre. Det blir færre yrkes-
aktive bak hver pensjonist, og noen 
kommuner vil frem mot 2040 bare ha 
en yrkesaktiv bak hver pensjonist. Da 
er det ikke enkelt å sitte med ansva-
ret for alt en kommune skal gjøre og 
vi trenger derfor større kommuner og 
sterkere fagmiljøer. 

Vi må sørge for at de som er ufag-
lærte blir faglærte og at kunnskapsyr-
kene blir attraktive yrker, her handler 
det også om kompetanse. Vi har en 
diskusjon med partiene på Stortinget 
om hvordan vi kan bidra til å styrke og 
utvikle kompetansen innenfor skole 

og omsorgsyrkene i kommunene. Vi 
skal melde tilbake noe i forbindelse 
med kommuneproposisjonen og vi 
har startet et viktig arbeid med etter- 
og videreutdanning for lærere, bar-
nehage og pleie- og omsorgssektoren, 
men det kan gjøres mer, ikke minst 
ved å bygge bro fra det ufaglærte og 
inn i det faglærte, sa ministeren. 

Kommunal- og moderniseringsmi-
nisteren vil satse på kunnskap og 
konkurransekraft. – Vi er absolutt 
ikke inne i en krise, men omstillingen 
vi har snakket om i mange år rykker 
nærmere. Da er det viktig at vi tenker 
på konkurransekraft, og regjeringen 
er opptatt at vi må ha en rekke tiltak 
som bidrar til å styrke denne: vi må 
satse mer på kunnskap, forskning, 
innovasjon, bygge ut infrastrukturer, 
men også å fremskynde det grønne 
skiftet vi har snakket mye om og som 
kan bli en av våre fremtidige fordeler. 

Fra papirpost til digitalpost
I løpet av 2015 skal 30 statlige etater 

fra papir til digitalpost. – Vi sender ut 
125 millioner brev hvert år, og kan spa-
re 1 milliard kroner bare i porto. Pen-
ger som kan brukes til bedre velferds-
tjenester, eller satsing på kunnskap og 
kompetanse. 

Å forenkle handler også om et en-
klere språk. Noen har regnet ut at 
vanskelig og byråkratisk språk koster 
den norske staten over 300 millioner 
kroner. Før fikk bilister purring for 
«Mangelfull rapportering vedrørende 
periodisk kjørekontroll», nå heter det 
«Har du glemt EU-kontrollen?» Antall 
telefoner til Statens vegvesen gikk 
ned med over en-tredel etter at språ-
ket ble forenklet.

– Vi skal ha et godt byråkrati, men 
et mindre byråkratisk byråkrati. Kam-
pen mot tidstyvene er en arbeidsform 
vi skal fortsette i 2015, lovte Sanner. 

– Vi er godt i gang med å forbedre, 
forenkle og fornye offentlig sektor, og 
jeg er opptatt av at vi skal lytte til de 
innspillene dere har og se etter gode 
løsninger. 

Under Unios årlige tariffseminar sa Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner (H) at regjeringen ønsker å lytte til og samarbeide med alle 
partene i arbeidslivet, også fagorganisasjonene.

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

Vil lytte til organisasjonene

Det var en gemyttlig tone mellom Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner  
og forbundsleder Eli Gunhild By under Unios tariffseminar i januar. 

ELI GUNHILD MØTER JAN TORE SANNER
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Hvor godt samarbeider sykepleiere 
med leger? Hva med resten av helseve-
senet? Tradisjonelt sett har legen an-
svar for pasienten, mens sykepleieren 
observerer pasienten. Når legen kom-
mer på snarvisitt, må tiltak og observa-
sjoner være gjort. For legen har dårlig 
tid, og det har sykepleieren også. Når 
man har begrenset tid, er det viktig å 
samarbeide godt. Det blir stadig mer 
vanlig med tverrprofesjonelt samar-
beid. Pasienten er viktigst og målet 
for alle som jobber i helsevesenet er 
å fremme god pasientsikkerhet. Pa-
sienten er i sentrum. Godt tverrprofe-
sjonelt samarbeid gir effektiv og sikker 
behandling. De forskjellige helseprofe-
sjonene har definerte ansvarsområder, 
og hvis vi fjerner én yrkesgruppe fra 
systemet, vil ikke pasientbehandlingen 
gå rundt. Derfor er gjensidig respekt og 
god kommunikasjon viktig.

Tverrprofesjonelt samarbeid
I Norge har studenter fra fire ulike hel-
seprofesjoner dannet et nettverk for 
å fremme kvalitet i helseprofesjons-

utdanningene. Likeledes finnes det et 
samarbeid på europeisk nivå, og stu-
dentene er enige om at tverrprofesjo-
nelt samarbeid er viktig og nødvendig. 
NSF Student mener at samarbeid med 
andre profesjoner, og sykepleierens 
funksjon som en del av et tverrfag-
lig team i møte med pasienten, burde 
styrkes og bli en del av utdanningen. 

Et av samhandlingsreformens mål 
er å få ulike ledd i helsetjenesten til 
å jobbe bedre sammen. Det synes å 
være fremvekst av tverrprofesjonelt 
samarbeid, blant annet gjennomføres 
det ved enkelte utdanningsinstitusjo-
ner prosjekter på praktisk øving for 
studentene på tvers av profesjonene 
(ref. St.meld.nr. 13). Det behøves imid-
lertid enda mer satsing her. 

Helseprofesjonsstudenter i Europa 
mener også at det er på tide å satse 
på tverrprofesjonelt samarbeid. Det-
te viser en spørreundersøkelse nylig 
foretatt i regi av helseprofesjonsstu-
denters organisasjoner i Europa. Mer 
enn 1500 studenter fra over 30 land 
deltok, fordelt på de seks helseprofe-
sjonene sykepleie, medisin, psykolo-
gi, farmasi, odontologi og fysioterapi. 
Nesten 70 prosent av studentene 

ønsker egne bolker i utdanningen 
som dreier seg om praktisk øving på 
samarbeid på tvers av profesjonene, 
og 45 prosent sier at de ikke har mu-
lighet til å øve på dette i løpet av ut-
danningen. 

Sammen for folkehelsa
Tverrprofesjonelt samarbeid vil trolig 
øke forståelsen for andres profesjon og 
arbeidsoppgaver. Sykepleiere skal ha 
evnen til å tenke kritisk og ikke auto-
matisk utføre tiltak som er bestilt. Si-
den det er få som har hundre prosent 
innsikt i de andre profesjoners jobb, vil 
praktisk øving i utdanningen gi bedre 
innsikt. Samtidig er det kanskje på tide 
å implementere en sunn og god hold-
ning til samarbeid på tvers av profe-
sjonene allerede tidlig i utdanningen. 
Samarbeid er nødvendig for å kunne 
se sammenhengen i behandlingen, 
følge opp og samtidig lettere forstå hva 
som er det beste for pasienten.

Alle i helsevesenet må jobbe for 
bedre tverrprofesjonelt samarbeid, 
da dette øker pasientsikkerheten, noe 
som er målet for alle. Og én dag får 
alle – inkludert de som jobber i helse-
vesenet – behov for hjelp fra helseve-

TEKST: SILJE LINNERUD  
OG MIA ANDRESEN, NSF STUDENT

Snakker vi godt sammen 
i helsevesenet?

NSF STUDENT Studenter samarbeider om en «pasient» 
ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. 
Illustrasjonsfoto: John Nordahl.
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Opplysningen førte til spontan ap-
plaus blant NSFs styrerepresentanter 
som var til stede da Lisbeth Normann 
slapp nyheten. 

Normann er tidligere leder i NSF og 
Erlandsen har vært fylkesleder i Øst-
fold. Begge var invitert til NSFs sty-
reseminar i januar. I tillegg til løftet 
om å fjerne det profesjonsnøytrale 
lovverket, som Norsk Sykepleierfor-
bund har protestert mot en rekke 
ganger, informerte statssekretærene 
at det ligger an til en nasjonal myn-
dighetsgodkjent spesialistordning. 
Dette er også en sak NSF har vært 
opptatt av gjennom prosjektet myn-
dighetsgodkjenning av helsesøstre 
og anestesisykepleiere. 

Helsesøster og anestesi
– Vi har ikke tatt den endelige politiske 
beslutningen her, men vi ønsker å gå 
i retning av nasjonal myndighetsgod-
kjenning. Noen grupper er særlig eg-
net, blant annet psykologer og leger. 
En slik ordning gir oss mulighet til å 
sikre kvalitet og resertifiseringskrav, 
sa Lisbeth Normann, og utfordret sam-
tidig Norsk Sykepleierforbund med 
å være på hugget når det gjelder nye 
spesialiteter vi vil kunne ha behov for 
i sykepleie. 

– På spørsmål om Normann kunne 
si noe om de allerede foreslåtte syke-
pleiergruppene helsesøstre og anes-
tesisykepleiere, sa statssekretæren 
følgende: – Vi vil ikke ta stilling til 
dette, men overlater spørsmålet til 
direktoratet som vil komme med en 
anbefaling før vi vil ta en politisk be-
slutning, sa Normann. 

Regjeringen jobber med flere aktu-
elle meldinger: folkehelsemeldinga, 
stortingsmelding om primærhelsetje-
nesten, melding om kvalitet og lege-
middelmelding. 

Mer teambasert tenkning
– Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
er viktig for oss. Folkehelsemeldinga 
kommer med spennende tiltak, først 
og fremst tverrsektoriell satsing, sa 
Normann. Hun er svært opptatt av 
hvordan regjeringen skal klare å legge 
til rette for mer teambasert tenkning, 
rundt helseteam og mindre silotenk-
ning. Norge er på bunnplass i å jobbe 
moderne i allmennlegetjenesten. Der-
for har regjeringen bestemt at fastle-
gene ikke lenger skal jobbe alene på 
fastlegekontorene.

– Det er naturlig at sykepleiere inn-
går i teamet rundt legen. Da gir jeg 
denne stafettpinnen til dere og ber 
dere jobber frem gode ideer. Syke-

pleierne vil ha en helt annen plass 
sammen med legene i kommunens 
helseteam, og vi har bevilget 11,5 
millioner kroner over statsbudsjet-
tet til utprøving av nurse practitio-
ner, sa Normann. 

IKT på agendaen
Regjeringen har også IKT-satsingen i 
helsevesenet på agendaen. – Det job-
ber vi med på nasjonalt nivå, sa Nor-
mann. Regjeringen har ikke bestemt 
seg om IKT skal bli en egen avdeling 
under Helsedirektoratet, eller om 

det skal bli en egen nasjonal enhet. 
– Det er viktig at vi får den beste 

teknologien, men som også sikrer 
samhandling- og dokumentasjonsbe-
hovet, sa NSFs nestleder Solveig Kop-
perstad Bratseth. 

Innen 2030 vil vi være 1 millioner 
flere i Norge, mange av disse er ar-

beidsinnvandrere. Dette vil ha noe å 
si for hvordan vi organiserer oss, blant 
annet innen helsevesenet. – Som sam-
funn må vi møte denne utfordringen. 
Vi vil sentralisere kirurgisk aktivitet, 
på bakgrunn av at «øvelse gjør mes-
ter», sa Erlandsen. Hun lovte at kvali-
tet vil være overskriften når politiker-
ne diskuterer struktur i sykehusene. 
Erlandsen sa også at all forskning skal 
ha pasientfokus, og at pasientene skal 
ha medvirkning i forskningen. – Dette 
burde gi mulighet for å få sykepleie-
forskning mer frem, mente hun. 

Blant helseministerens mest betrodde kvinner, er statssekretærene 
Lisbeth Normann og Anne Grethe Erlandsen, begge tidligere sentrale NSF-ere. 
Under et møte mellom disse og Sykepleierforbundet lovte politikerne å reversere 
det profesjonsnøytrale lovverket i kommunene.

TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN

Gamle NSF-ere 
på besøk

NSF-leder Eli Gunhild By (t.h.) ønsker statsse-
kretærene Lisbeth Normann og Anne Grethe 
Erlandsen (bak) velkommen til styreseminar.

BESØK AV STATSSEKRETÆRENE

«Vi ønsker å gå i retning av nasjonal 
myndighetsgodkjenning.»
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Jeg opptatt av å synliggjøre sykepleietjenes-
ten og bidra til at den får en tydeligere posisjon 
i Sykehuset Innlandet (SI). For å synliggjøre 
sykepleietjenesten kreves gode saksforbere-
delser, inkludert nødvendig involvering, godt 
nettverk både i SI og i NSF, godt samarbeid og 
faste møtearenaer med divisjonstillitsvalgte 
og fylkesledere i NSF og riktige møtearenaer 
mellom partene i SI.  

Fra 2003 har jeg vært styremedlem i SI, 
valgt av ansatte. Det er en fordel å ha gjen-
nomgående representasjon for å oppnå 
medvirkning og involvering i saker. Da kan en 
komme med innspill, bli involvert og påvirke 
på flere nivåer i saksbehandlingen helt frem til 
beslutning blir tatt. Det er viktig for sykeplei-
etjenesten at det er medlemmer i styret som 
har bakgrunn fra sykepleietjenesten.   

Som FTV er jeg opptatt av at arbeidsgiver 
foretar kartlegging av kompetansebehov på 
både kort og mellomlang sikt og lager en plan 
for hvordan de skal oppfylle behovene. Det er 
laget plan på kort sikt for å dekke opp noe av 
kompetansebehovet innen AIO, men NSF me-
ner det utdannes for få spesialsykepleiere. NSF 
hevder også at SI har behov for flere sykeplei-
ere med videreutdanning innen onkologi, pal-
liativ sykepleie, pediatri, geriatri, psykiatrisk 
sykepleie, alderspsykiatri, diabetes m.m. for å 
møte fremtidens kompetansebehov på kort 
og mellomlang sikt. 

NAVN: Liv Haugli
ALDER: 55
POSISJON I NSF: Foretakstillitsvalgt (FTV)  
i Sykehuset Innlandet 
TID SOM FORETAKSTILLITSVALGT:  
siden januar 2003
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Har du tips, ros, spørsmål eller 
konstruktiv kritikk? Send en e-post til 
krihen@nsf.no

ICNs Råd for sykepleierautorisasjon 
og registrering ble etablert i 2008 
med mandat å gi råd til ICNs styre i 
saker som angår regulering av syke-
pleieprofesjonen.

Rådet er bredt sammensatt med 
eksperter fra alle verdensdeler. 
ICNs president Judith Shamian er 
leder av rådet, som møter en gang 
i året. Rådet gjennomfører kartleg-
ginger av trender innen regulering, 
analyserer politiske utviklinger 
innen reguleringsspørsmål, tar opp 
problemstillinger som er viktig for 
autorisasjon og registrering og som 
ICN bør ta tak i. 

Rådet bistår ICN i strategisk poli-
tikkutforming innen autorisasjon og 
registrering og viser til viktige fors-
kningsområder og fremmer samar-
beid på reguleringsfeltet. 

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen, ICN, 
har oppnevnt 2. nestleder i NSF, Karen Bjøro, til sitt 
råd for sykepleierautorisasjon og registrering. 

Bjøro valgt 
inn i ICN-råd

INTERNASJONALT

Karen Bjøro, 2. nestleder i NSF, har også 
fått et internasjonalt verv.

NSF har lyktes med å forhandle ned 
boliglånsrenten slik at du som med-
lem i NSF nå får en rente på 2,90 % 
på ordinære boliglån eller rammelån 
hos DNB. Dette gjelder nominell ren-
te innenfor 75 % av verdigrunnlaget 
for ordinære boliglån, og innenfor 
70 % for rammelån. Beløpsgrensene 

er også fjernet slik at  du får samme 
rente uavhengig av lånets størrelse.

Du som er under 34 år vil få en no-
minell rente på 2,80  % på Boliglån 
UNG.

Som eksisterende kunde må du 
selv ta kontakt med banken og kreve 
de nye rentesatsene. 

Renten på boliglån for NSF-medlemmer  
i DNB synker. De nye satsene gjelder fra 7. januar  
2015 for nye lån, og 10. mars 2015 for dem  
som allerede har en låneavtale med banken.

Lavere lånerente
for NSF-medlemmer
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